
 

НАЦРТ ЗАКОНА  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА  

НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА 

 

 

Члан 1. 

У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС”, број 73/10), у члану 10. став 1. речи: „Дирекција за водне путеве уз сагласност 

министарства” замењују се речју: „министарство”. 

 

Члан 2. 

У члану 13. став 5. речи: „Дирекције за водне путеве” замењују се речју: 

„министарства”. 

 

Члан 3. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Члан 16. 

Дирекција за водне путеве (у даљем тексту: Дирекција) образује се као орган 

управе у саставу министарства за обављање послова државне управе, као и 

стручних и техничких послова који се односе на међународне и међудржавне водне 

путеве.” 

 

Члан 4. 

У члану 17. став 4. реч: „министарство”, замењује се речју: „министар”. 

Став 5. брише се. 

 

Члан 5. 

У члану 18. став 4. речи: „Дирекција уз сагласност министарства” замењују 

се речју: „министар”. 

 

Члан 6. 

 У члану 27. додаје се нови став 1. који гласи: 

 „На пловном путу забрањено је сидрење пловила.” 

Досадашњи ст. 1, 2. и 3. постају ст. 2, 3. и 4. 

 

Члан 7.  

 После члана 30. у називу пододељка „Накнада за пловидбу, боравак пловила 

и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу”, запета 

после речи: „пловидбу“ и реч „боравак” бришу се. 

 

Члан 8. 

 У члану 31. став 1. запета после речи: „пловидбу“ и реч: „боравак” бришу 

се. 
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Члан 9. 

У члану 38. став 1. речи: „Дирекције, односно” бришу се. 

 

Члан 10. 

У члану 40. став 3. после речи: „водама“ додаје се запета и речи: „обавезе 

учесника у пловидби, обележавање бродова и пловних путева, као и начин 

употребе звучних сигнала, навигационе и комуникационе опреме на броду.“. 

 

Члан 11. 

 У члану 43. став 1. после речи: „(каботажа)”, додају се запета и речи: „као и 

обављање техничких радова на унутрашњим водама”. 

 

Члан 12. 

У члану 51. став. 1. речи: „у водном саобраћају” бришу се.  

 

Члан 13. 

У члану 57. став 3. речи: „и Дирекције” бришу се. 

 

Члан 14. 

У члану 83. став 1. реч: „границама” замењује се речју: „зонама”. 

 

Члан 15. 

У члану 84. став 1. после речи: „Техничких правила” додају се речи: „за 

утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Техничка 

правила).” 

 

Члан 16. 

У члану 87. став 1. тачка 2) реч: „границе” замењује се речју: „зоне”. 

 

Члан 17. 

У члану 89. став 1. тачка 4) реч: „граница” замењује се речју: „зона”. 

 

Члан 18. 

Члан 90. мења се и гласи: 

„Члан 90. 

 Техничка правила нарочито садрже: 

1) зоне пловидбе бродова;  

2) бродограђевинске захтеве;  

3) техничке захтеве за растојање безбедности, надвође, мерење и 

израчунавање тонаже, односно истиснине при разним газовима при баждарењу 

бродова, маневарску способност, кормиларски систем, кормиларницу, пројекат 

мотора, електричну и другу опрему на броду, безбедност и здравље на раду 

чланова посаде и других лица на бродовима, уређаје за грејање горивом, кухињске 

и расхладне уређаје, уређаје на утечњени гас за потребе стамбених и друштвених 

просторија, радио уређаје и бродске цевоводе;  
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4) посебне техничке захтеве за путничке бродове, путничке једрењаке, 

пловила предвиђена да буду део потискиваног, тегљеног или бочног састава, 

техничке пловне објекте, пловила за хидроградњу, историјске бродове, каналске 

барже, речно-морске бродове, пловила дужине преко 110 m, бродове великих 

брзина;  

5) захтеве за стабилитет бродова;  

6) опрему бродова која се односи на посаду;  

7) знакове безбедности (сигнална средства);  

8) техничке захтеве за спречавање загађивања унутрашњих вода са 

бродова;  

9) опрему и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а; 

10) захтеве за материјале и заваривање; 

11) захтеве за типско признавање производа и произвођача, услужна 

привредна друштва у области бродарства и испитне институције; 

12) рокове за постепену преправку одређених бродова и рокове примене. 

Министар утврђује Техничка правила.” 

 

Члан 19. 

После члана 90. додају се нови чл. 90а до 90л који гласе: 

 

„Члан 90а 

 Обавези вршења техничког надзора подлежу бродови, скеле, као и технички 

пловни објекти, осим ратних пловила. 

 

Члан 90б 

Технички надзор над градњом, преправком или обновом брода, као и надзор 

над израдом појединачних производа који се уграђују у брод, врши се на захтев 

бродара, бродоградилишта, произвођача или њихових овлашћених представника. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да омогући лицу које врши технички 

надзор приступ на сва места на којима се обављају радови у вези са градњом, 

поправком и преправком брода или са израдом материјала и производа, као и да 

омогући услове за несметано вршење техничког надзора. 

 

Члан 90в 

Технички надзор над постојећим бродовима врши се по захтеву бродара, 

заповедника брода или другог овлашћеног лица. 

Захтев из става 1. овог члана садржи: 

1) назначење имена или ознаке брода; 

2) назначење врсте траженог прегледа; 

3) назначење места и времена где ће се обавити преглед; 

4) име и потпис овлашћеног лица. 

Лице из става 1. овог члана које је поднело захтев за вршење техничког 

надзора над постојећим бродом, дужно је да припреми материјал, труп, уређаје, 

машине и опрему брода за вршење техничког надзора. 
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Члан 90г 

Редовни преглед врши се на сувом, осим када се утврди да се исти може 

обавити и на води. 

Рокови за вршење редовних прегледа су: 

1) путничких бродова, танкера и других бродова који превозе опасну робу 

и ледоломаца челичне конструкције - сваких пет година; 

2) осталих бродова челичне конструкције - сваких десет година; 

3) брода чији је труп израђен од дрвета, алуминијумских легура или 

пластичне масе - сваке треће године. 

 Редовни преглед безбедности и здравља на раду врши се на сваких пет 

година. 

 Редовни прегледи теретног уређаја и посуда под притиском врши се сваке 

пете године.  

На захтев бродара може да се изврши редовни преглед појединих делова 

трупа, машине, уређаја и опреме брода. 

 

Члан 90д 

Контролни преглед брода врши се на води, осим ако су неопходни радови 

поправке трупа или уређаја на сувом. 

Рокови за вршење контролног прегледа су: 

1) бродова чији је труп изграђен од дрвета, алуминијумских легура, 

пластичних маса, свих путничких бродова, танкера и других бродова који превозе 

опасну робу, ледоломаца и свих осталих бродова челичне конструкције старости 

преко 20 година, односно 10 година после преправке - сваке године; 

2) осталих бродова челичне конструкције старости до 20 година, односно 

10 година после преправке - сваких 30 месеци. 

 

Члан 90ђ 

Припрема брода за вршење основног прегледа обавезно обухвата: 

1) доставу техничке документације на проверу; 

2) извлачење брода на суво, као и демонтажу појединих делова брода, 

машина, уређаја и опреме у обиму потребном за обављање увида у стање; 

3) доставу спецификације предвиђених радова поправке или обнове, на 

основу снимљених података о истрошењима и других недостатака; 

4) припрему за одређене пробе на трупу, уређајима и инсталацијама. 

 

Члан 90е 

Припрема трупа брода за преглед обавезно обухвата: 

1) чишћење свих бродских простора од заосталог терета, воде, исцурелог 

уља и горива; 

2) демонтажу патосница и скидљивих делова облога бочних зидова и 

преграда, као и провлака танкова затворених простора; 

3) замену дотрајале, оштећене или неисправне скидљиве опреме; 

4) припрему за прописане хидрауличне пробе; 

5) припрему цртежа развоја оплате и главног ребра. 

Припрема машинског постројења за преглед обавезно обухвата: 
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1) чишћење свих машина и уређаја и демонтажу неопходну за преглед и       

мерења која су обухваћена обимом редовног прегледа; 

2)  припрему система за прописане хидрауличне пробе; 

3) припрему ажурираних цртежа бродских и машинских система и 

цевовода; 

Припрема електроуређаја за преглед обухвата: 

1) припрему ажурираних основних шема електричних уређаја; 

2) попуну свих резервних и замену свих дотрајалих елемената електричне 

инсталације и уређаја; 

3) мерење отпора изолације (мегатест) свих струјних кругова и уређаја; 

4) припрему генератора за терећење. 

Припрема уређаја и опреме за навигацију за преглед обухвата: 

1) замену свих оштећених или дотрајалих навигационих светала, знакова и        

сигнала; 

2) попуну свих резервних делова; 

3) преглед разводне табле навигације. 

Припрема брода по безбедности и здрављу на раду за преглед обухвата: 

1) замену или поправку свих оштећених ограда, рукохвата и степеница; 

2) припрему система питке воде за хемијску и микро-биолошку анализу; 

3) попуну или обнову опреме за пружање прве помоћи; 

4) попуну или замену дотрајалог бродског инвентара, личне опреме, 

натписа, упутстава и упозорења; 

5) чишћење свих стамбених и друштвених просторија са доставом 

извештаја о дератизацији и дезинсекцији. 

 

Члан 90ж 

Припрема трупа за контролни преглед обавезно обухвата: 

1) пражњење теретних простора од остатка робе и свих простора од воде; 

2) отварање свих провлака за приступ пиковима, кофердамима, двобоцима 

и осталим бродским просторима; 

3) замена свих дотрајалих елемената опреме трупа. 

Припрема машинског постројења за преглед обавезно обухвата: 

1) отклањање свих недостатака на механизмима и уређајима за управљање 

главним и помоћним моторима и замена свих неисправних инструмената за 

контролу и сигнализацију исправног рада главних и помоћних мотора; 

2) проверу функционалности свих уређаја и машина битних за способност 

бродова за пловидбу, као што су: системи за гашење пожара водом, системи за 

спасавање, системи за дренажу и друго; 

3) отклањање недостатака на кормиларском уређају, средствима за 

навигацију и сигнализацију; 

4) замену дотрајалих елемената опреме за спасавање људи и замену или 

обнову пуњења преносних апарата за гашење пожара. 

Припрема електроуређаја за преглед обухвата замену дотрајалих и 

оштећених елемената на електричној инсталацији, уређајима и опреми. 
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Члан 90з 

У зависности од врсте ванредног прегледа, брод се припрема на следећи 

начин:  

1) у случају хаварије брода неопходно је обезбедити прилаз оштећеном делу 

трупа како би се могао сагледати обим хаварије и утврдити обим потребних радова 

на поправци; 

2) у случају хаварије машина, уређаја и опреме, након првог увида врши се 

демонтажа у степену дозвољеном за утврђивање обима хаварије и начина 

поправке; 

3) код ванредног прегледа брода након распреме, припрема брода за преглед 

је истоветна припреми за редован преглед; 

4) код ванредног прегледа у сврху привремене промене намене и 

проширења зона пловидбе, брод се мора припремити и опремити са додатном 

опремом у сврху тражених промена; 

5) код прегледа за одлагање прегледа морају се сви уређаји за безбедност 

људи и пловидбе довести у задовољавајуће стање које ће обезбедити захтевани 

минимум безбедности. 

 

Члан 90и 

Обављања основног прегледа брода обавезно обухвата проверу техничке 

документације која садржи: 

1) општу документацију која обухвата: 

(1) технички опис; 

(2) генерални план; 

(3) атесте уређаја; 

(4) постојећа бродска документа; 

2) цртеже трупа који обухватају: 

(1) главно ребро; 

(2) уздужни пресек; 

(3) развој оплате и палубе; 

(4) уздужне и попречне преграде; 

3) опрему брода која обухвата: 

(1) размештај свих палубних уређаја; 

(2) диспозицију са спецификацијом теретног уређаја; 

4) бродске цевоводе који обухватају шему са спецификацијом система за 

дренажу, спасавање, баласт, гашење пожара водом и угљен-диоксидом (СО2), 

поливање палубе водом, течног терета и друго, шему одушника и сонди, систем 

вентилација; 

5) погонске уређаје који обухватају: 

(1) распоред уређаја у машинском простору са спецификацијом; 

(2) диспозицију пропелерског вода; 

(3) радничке цртеже, и то: цртеже пропелера, пропелерског вратила, 

међувратила лежајева у скроку и статвеној цеви; 

6) машинске цевоводе који обухватају шеме хлађења, горива, подмазивања, 

ваздуха под притиском, издувних гасова, пнеуматике, хидраулике и цевовод паре; 

7) електроурађаје који обухватају: 
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(1) основну једнополну шему електричне мреже; 

(2) трополну шему главне разводне табле, комадног пулта и разводних 

табли, уређаја и опреме; 

(3) шему осветљења за нужду; 

(4) електро шему сигнализације и аутоматике; 

        8) детаљан преглед трупа на сувом (по потреби); 

        9) хидраулична испитавања; 

       10) детаљан преглед палубних уређаја и опреме; 

       11) детаљан преглед главних и помоћних машина и уређаја у машинском 

простору; 

       12) детаљан преглед електроуређаја; 

       13) надзор над извођењем радова поправке, преправке или обнове делова 

трупа, машина, уређаја и опрема за које је провером техничке документације и 

прегледом утврђено да треба поправити, појачати или обновити; 

       14) пробу функционисања свих уређаја. 

Редослед надзора код основног прегледа споразумно се утврђује у сваком 

посебном случају са лицем из члана 90б став 1. 

 

Члан 90ј 

Обављања редовног прегледа брода обавезно обухвата: 

1) детаљан преглед трупа, машина, уређаја и опреме, проверу надвођа, као и 

надзор над извођењем радова поправки и обнове делова трупа, машина, уређаја и 

опреме за које је прегледом утврђено да их треба поправити или обновити; 

2) детаљан преглед кормила и лежајева кормила, пропелера, пропелерског 

вратила и лежајева у скроку и статвеној цеви у демонтираном стању, као и пробе 

функционисања свих уређаја у погону. 

 

Члан 90к 

Обављања контролног брода обавезно обухвата општи преглед доступних 

делова трупа, машина, уређаја и опреме, проверу ознака надвођа, као и надзор над 

радовима поправке или обнове делова трупа, машина и уређаја за које је прегледом 

утврђено да их треба поправити или обновити. 

 

Члан 90л 

Обављања ванредног прегледа брода обавезно обухвата: 

1) код ванредног прегледа брода након хаварије обим прегледа се одређује 

у сваком посебном случају, тако да се са сигурношћу може утврдити да је радовима 

поправке брод оспособљен за пловидбу; 

2) одредба из тачке 1) овог става примењује се и у случају ванредног 

прегледа; 

3) обим ванредног прегледа након распреме дуже од једне године је 

истоветан са редовним прегледом; 

4) обим ванредног прегледа у коме је прописано да за привремену промену 

напомене или привремено проширење зона пловидбе треба да обезбеди да брод са 

сигурношћу може привремено променити намену, односно зоне пловидбе; 
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5) обим ванредног прегледа треба да буде такав да се са сигурношћу може 

закључити да је брод способан за пловидбу за време за које се одлаже редовни, 

односно контролни преглед.” 

 

Члан 20. 

 У члану 92. став 2. мења се и гласи: 

 „Министар прописује услове и критеријуме за признавање класификационог 

друштва које подноси захтев за признавање, као и поступак за признавање 

класификационих друштава.”  

 

Члан 21. 

 У члану 95. став 2. брише се. 

 

Члан 22. 

 У члану 96. став 3. брише се. 

 

Члан 23. 

 После члана 104. додаје се нови члан 104а који гласи: 

„Члан 104а 

 Брод који има исправу о способности брода за пловидбу која је издата у 

складу са одредбама Конвенције о пловидби Рајном, са изменама и допунама, мора 

да поседује и допунско сведочанство о способности брода за пловидбу ако: 

1) плови на међународним и међудржавним водним путевима Републике 

Србије, а испуњава ниже техничке захтеве за бродове од оних који су саджани у 

Техничким правилима; 

2) плови на државним водним путевима Републике Србије на којима важе 

виши технички захтеви за бродове у складу са Техничким правилима.” 

 

Члан 24. 

 Члан 122. мења се и гласи: 

„Члан 122. 

 Министар прописује врсту, садржину, обрасце и начин вођења бродских 

исправа и књига, услове за издавање и престанак важења бродских исправа и 

књига, услове и начин обавештавања о променама унетим у бродске исправе и 

књиге, рокове важења бродских исправа и књига, као и начин вођења и садржину 

регистра издатих бродских сведочанстава и сведочанстава о способности брода за 

половидби, и одређује лице, односно орган који је овлашћен за уношење података у 

бродске исправе и књиге.” 

 

Члан 25. 

Члан 125. мења се и гласи: 

„Члан 125. 

Способност чамца и пловећег тела за пловидбу, односно плутајућег објекта 

за плутање утврђује се прегледом којим се утврђује да чамац, пловеће тело, 

односно плутајући објекат одговара захтевима Техничких правила за чамце, 

пловећа тела и плутајуће објекте. 
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Техничка правила из става 1. овог члана нарочито садрже: 

1)   зоне пловидбе; 

2)   техничке захтеве за градњу чамаца и плутајућих објеката; 

3) техничке захтеве за баждарење, стабилитет, надвође, маневарску 

способност, способност одржавања на површини и плутање, труп, отворе на трупу, 

палуби и надграђу, продор воде, опрему на чамцу, мотор и простори за мотор, 

вентилацију, покретање ванбродског мотора, систем цевовода, електричне системе, 

кормиларски систем, противпожарну заштиту и спречавање загађивања; 

4) посебне техничке захтеве за чамце за превоз путника и чамаце који се 

користе у привредне сврхе; 

5) знакове безбедности (сигнални знакови); 

 6) рокове за примену техничких захтева.  

Преглед може бити основни, редовни и ванредни. 

Технички надзор над градњом, основни, редовни и ванредни преглед врши 

министарство. 

Технички надзор и прегледе врши комисија коју образује министар на 

период од четири године. 

После извршеног прегледа издаје се исправа о способности за пловидбу 

чамца и пловећег тела, односно исправа о способности за плутање плутајућег 

објекта.  

За чамце и пловећа тела који су уписани у уписник, издаје се пловидбена 

дозвола са регистарским бројем за идентификацију. 

За плутајући објекат који је уписан у уписник, издаје се плутајућа дозвола са 

регистарским бројем за идентификацију. 

Министар прописује врсту и намену чамаца и плутајућих објеката, начин и 

поступак утврђивања способности за пловидбу чамаца и пловећих тела, односно 

плутање плутајућих објеката. 

 Министар утврђује Техничка правила за чамце, пловећа тела и плутајуће 

објекте.” 

 

Члан 26. 

 У члану 131. став 2. после речи: „морнарице” додају се речи:  

 „, звања и овлашћења о оспособљености које морају да имају ти чланови 

посаде, начине функционисања пловидбе и максимално трајање пловидбе, периоде 

одмора за сваки начин функционисања пловидбе, услове за промену или 

понављање начина функционисања, као и рокове чувања тахографских записа.” 

 

Члан 27. 

У члану 132. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе: 

„Стручни испит полаже се пред комисијом коју образује министар на 

период од четири године. 

 Трошкове полагања стручног испита сноси лице које полаже стручни испит. 

 Висину трошкова из става 4. овог члана утврђује министар.” 

 Досадашњи ст. 3, 4. и 5, постају ст. 6, 7. и 8. 

Досадашњи став 4. који постаје став 7. мења се и гласи: 
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 „Министар прописује програм и начин полагања стручног испита за 

стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице.” 

 

Члан 28. 

У члану 133. став 4. речи: „став 5.“ замењују се речима: „став 8. ”. 

 

Члан 29. 

 У члану 134. став 2. после речи: „пловила“, додају се речи: „врсте, рокове 

вршења здравствених прегледа, орган надлежан за вршење здравственог 

прегледа,”. 

 

Члан 30. 

 У члану 136. став 2. речи: „стручна спрема” замењују се речима: 

„оспособљеност за вршење послова на броду”. 

 Додаје се нови став 4. који гласи:  

 „Бродарска књижица је исправа коју мора имати држављанин Републике 

Србије укрцан као члан посаде на домаћем броду”. 

 Досадашњи ставови 4, 5. и 6. постају ставови 5, 6. и 7. 

 У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: „стручна спрема” замењују 

се речима: „оспособљеност за вршење послова на броду члана посаде”. 

 Досадашњи став 6. који постаје став 7. мења се и гласи: 

 „Министар прописује услове, начин и поступак издавања и замене, 

садржину и обрасце бродарске књижице и дозволе за укрцавање, лица и органе 

надлежне за уношење и оверу података, као и садржину, образац и начин вођења 

регистра издатих бродарских књижица и дозвола за укрцавање”. 

 Додаје се нови став 8. који гласи: 

 „Бродарска књижица се издаје са роком важења од 10 година, а дозвола за 

укрцавање на рок од пет година.” 

 

Члан 31. 

У члану 165. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5. који гласе: 

„Стручна оспособљеност стиче се полагањем стручног испита. 

Стручни испит полаже се пред комисијом коју образује министар на период 

од четири године. 

 Трошкове полагања стручног испита сноси лице које полаже стручни испит. 

 Висину трошкова из става 4. овог члана утврђује министар.” 

 Досадашњи став 2. постаје став 6. 

 

Члан 32. 

 У члану 180 став 1. мења се и гласи: „Министарство, на предлог Дирекције, 

доноси планове развоја RIS-а”. 

 Став 3. мења се и гласи: 

 „Министар прописује начин организације и успостављања RIS-а, учеснике, 

циљеве, задатке и функције RIS-а, врсте информација које пружа RIS центар, 

сервисе које пружају технички системи у оквиру RIS-а, начин и услове за издавање 

уверења о одобрењу типа, техничке захтеве за пренос RIS информација, Inland 
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ECDIS опрему, електронско извештавање са бродова, електронска саопштења 

бродарству, као и за лоцирање и праћење пловила.” 

 

Члан 33. 

 У члану 265. став 1. додаје се нова тачка 1) која гласи: 

 „1) ако усидри пловило на пловном путу (члан 27. став 1);”. 

 Досадашње тач. од 1) до 4) постају тач. од 2) до 5). 

 

Члан 34. 

 У члану 270. став 1. додаје се нова тачка 2) која гласи: 

 „2) ако усидри пловило на пловном путу (члан 27. став 1);”. 

 Досадашње тач. од 2) до 12) постају тач. од 3) до 13).  

 

Члан 35. 

 У члану 271. став 1. додаје се нова тачка 2) која гласи: 

 „2) ако усидри пловило на пловном путу (члан 27. став 1);”. 

 Досадашње тач. од 2) до 18) постају тач. од 3) до 19). 

 

Члан 36. 

 У члану 287. став 5. реч: „Дирекција” замењује се речју: „Министар”. 

 

Члан 37. 

Даном ступања на снагу овог закона Дирекција за водне путеве образована 

Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, 

број 73/10) наставља са радом као Дирекција за водне путеве у складу са одредбама 

овог закона. 

 

Члан 38. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 



VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ВАЖЕЋЕГ ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО 

ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 10. 

Планове који се односе на развој међународних и међудржавни водних путева 

доноси Дирекција за водне путеве уз сагласност министарства МИНИСТАРСТВО на 

основу којих њихово техничко одржавање, унапређење и транспортно-технолошку 

модернизацију врши Дирекција за водне путеве. 

Планове који се односе на развој државних водних путева доноси министарство, на 

основу којих њихово техничко одржавање, унапређење и транспортно-технолошку 

модернизацију врши овлашћено правно лице за техничко одржавање државних водних 

путева.  

Планове који се односе на развој државних водних путева који се налазе на 

територији аутономне покрајине доноси надлежни орган аутономне покрајине, уз 

сагласност министарства на основу којих њихово техничко одржавање, унапређење и 

транспортно-технолошку модернизацију врши овлашћено правно лице за техничко 

одржавање тих државних водних путева. 

 

Члан 13. 

Техничко одржавање водних путева обухвата планирање и извршење послова: 

хидрографског мерења, хидротехничких радова, обележавања водних путева, као и 

постављање, одржавање и обезбеђење правилног функционисања објеката безбедности 

пловидбе. 

Техничко одржавање водних путева обухвата и: 

1) одржавање прописаних техничких карактеристика пловног пута; 

2) уклањање са пловног пута плутајућих и потонулих предмета који угрожавају 

безбедност пловидбе; 

3) интервентно одржавање пловног пута по налогу инспектора безбедности 

пловидбе. 

Техничко одржавање подразумева и одржавање објеката, уређаја и других 

елемената који служе за Речне информационе сервисе (RIS). 

Техничко одржавање међународних, међудржавних и државних водних путева, 

врши се у складу са годишњим Програмом техничког одржавања. 

Годишњи програм техничког одржавања међународних, међудржавних и државних 

водних путева доноси Влада на предлог Дирекције за водне путеве МИНИСТАРСТВА. 

Техничко одржавање државних водних путева на територији аутономне покрајине 

врши се у складу са годишњим Програмом техничког одржавања. 

Годишњи програм техничког одржавања државних водних путева на територији 

аутономне покрајине доноси надлежни орган аутономне покрајине. 

Начин техничког одржавања међународних, међудржавних и државних водних 

путева прописује министар, а државних водних путева на територији аутономне покрајине 

прописује надлежни орган аутономне покрајине. 

 

Члан 16. 

 Дирекција за водне путеве (у даљем тексту: Дирекција) је посебна организација, у 

чијој надлежности је обављање стручних послова и послова државне управе који се односе 

на међународне и међудржавне водне путеве. 
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 Дирекција има својство правног лица. 

 Седиште Дирекције је у Београду. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ДИРЕКЦИЈА) 

ОБРАЗУЈЕ СЕ КАО ОРГАН УПРАВЕ У САСТАВУ МИНИСТАРСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, КАО И СТРУЧНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА КОЈИ 

СЕ ОДНОСЕ НА МЕЂУНАРОДНЕ И МЕЂУДРЖАВНЕ ВОДНЕ ПУТЕВЕ. 

 

Члан 17. 

Дирекција обавља стручне послове који се односе на: 

1) техничко одржавање и развој водних путева из члана 16. став 1. овог закона и 

објекте безбедности пловидбе на њима; 

2) праћење, анализу и обавештавање о стању пловности водних путева из члана 16. 

став 1. овог закона; 

  3) израду техничке документације из области водних путева из члана 16. став 1. 

овог закона; 

4) успостављање, одржавање и развој Речних информационих сервиса (RIS); 

5) одржавање и обележавање зимовника отворених за зимовање страних и домаћих 

бродова и сидришта на водним путевима из члана 16. става 1. овог закона; 

6) доноси сигурносни план из члана 200. овог закона; 

7) друге послове одређене законом. 

У оквиру своје надлежности Дирекција обавља следеће управне послове: 

1) даје услове и сагласности из члана 37. ст. 1. и 4. и мишљења из члана 57. став 3. 

овог закона; 

2) даје сагласност на постављање пловила на водним путевима из члана 16. став 1. 

овог закона; 

3) води евиденцију издатих аката из става 2. тач. 1) и 2) овог члана. 

Издавање аката из тач. 1) и 2) овог става врши се у управном поступку. 

Другостепени орган за акте које у првом степену доноси Дирекција је министарство 

МИНИСТАР. 

Надзор над радом Дирекције врши министарство. 

 

Члан 18. 

Дирекција може обављати стручне послове везане за израду пројектне 

документације, обележавање препрека и објеката на водном путу, извођење 

хидротехничких снимања и хидротехничких радова на водним путевима за комерцијалне 

потребе корисника. 

За обављање стручних послова из става 1. овог члана плаћа се накнада. 

Накнаду плаћају корисници из става 1. овог члана. 

Висину накнаде одређује Дирекција уз сагласност министарства МИНИСТАР. 

Средства остварена од накнаде из става 3. овог члана приход су буџета Републике 

Србије и користе се за финансирање послова из члана 17. став 1. овог закона и у друге 

сврхе у складу са законом којим се уређује буџет Републике Србије. 

 

Члан 27. 

 НА ПЛОВНОМ ПУТУ ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СИДРЕЊЕ ПЛОВИЛА. 

Изузетно, због безбедности пловила и пловидбе, ванредних услова (магла, олуја, 

смањена видљивост и слично) или уколико је то нужно због оперативних потреба 
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транспорта, пловило се може сидрити и на ивици пловног пута, ван пловног пута и ван 

сидришта, на начин којим се не угрожава његова безбедност и безбедност пловидбе. 

На пловилу које је усидрено на начин предвиђен ставом 1. овог члана заповедник 

мора одредити члана посаде који ће вршити сталан надзор над безбедношћу тог пловила, а 

на пловилу које превози опасан терет мора одредити лице стручно оспособљено за 

руковање таквим теретом. 

Лучка капетанија наложиће да се усидрено пловило које угрожава безбедност 

пловидбе премести на место на коме неће угрожавати безбедност пловидбе о трошку 

бродара. 

 

Накнада за пловидбу, боравак пловила и коришћење објеката безбедности пловидбе на 

државном водном путу  

 

Члан 31. 

 За пловидбу, боравак пловила и коришћење објеката безбедности пловидбе на 

државном водном путу плаћа се накнада. 

Накнаду из става 1. овог члана плаћају корисници тих путева, осим јавних и ратних 

пловила. 

 Објекти безбедности пловидбе за које се плаћа накнада за коришћење су: 

1)  бродске преводнице; 

2) зимовници. 

Влада, на предлог министра, утврђује висину накнаде из става 1. овог члана на 

државном водном путу. 

Надлежни орган аутономне покрајине утврђује висину накнаде из става 1. овог 

члана на државном водном путу који се налазе на територији аутономне покрајине.  

Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана приход су буџета Републике 

Србије, а на државном водном путу на територији аутономне покрајине приход су буџета 

аутономне покрајине. 

 

Члан 38. 

Делове обале и водног простора на којима се могу градити хидрограђевински и 

други објекти и постављати пловила одређује надлежни орган локалне самоуправе по 

претходно прибављеној сагласности министарства и Дирекције, односно овлашћеног 

правног лица за техничко одржавање државних водних путева, односно овлашћеног 

правног лица за техничко одржавање државних водних путева на територији аутономне 

покрајине. 

 Ако се одлука из става 1. овог члана односи на водне путеве на којима друга 

привредна друштва или друга правна лица имају право управљања, одлука се доноси по 

претходно прибављеној сагласности тог привредног друштва, односно другог правног 

лица. 

 

Члан 40. 

Пловидба на водним путевима Републике Србије обавља се у складу са овим 

законом. 

Учесници у пловидби дужни су да се придржавају одредби овог закона и прописа о 

правилима пловидбе. 
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Влада прописује услове за пловидбу и правила пловидбе на унутрашњим водама, 

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У ПЛОВИДБИ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ БРОДОВА И ПЛОВНИХ 

ПУТЕВА, КАО И НАЧИН УПОТРЕБЕ ЗВУЧНИХ СИГНАЛА, НАВИГАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ НА БРОДУ. 

 

Члан 43. 

Превоз путника и ствари између домаћих лука, односно пристаништа и других 

делова водних путева Републике Србије (каботажа), КАО И ОБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ 

РАДОВА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА могу да врше само домаћа пловила. 

Тегљење и потискивање које почиње и завршава се у домаћим лукама, односно 

пристаништима или на другим деловима водних путева Републике Србије (каботажно 

тегљење и потискивање) могу да врше само домаћа пловила. 

Не сматра се каботажом, у смислу става 1. овог члана, превоз путника страном 

јахтом или страним чамцем, ако се тај превоз не наплаћује. 

Превоз из става 1. овог члана и тегљење и потискивање из става 2. овог члана могу 

обављати пловила Европске уније која испуњавају услове утврђене прописима којима се 

уређује превоз.  

Страна пловила могу обављати превоз из става 1. овог члана и тегљење и 

потискивање из става 2. овог члана на основу дозволе коју издаје министар. 

Дозвола из става 5. овог члана издаје се решењем. 

Решење из става 6. овог члана је коначно. 

 

Члан 51. 

Пловила која превозе опасни терет на водним путевима Републике Србије дужна су 

да се придржавају одредби „Европског споразума о међународном транспорту опасног 

терета у водном саобраћају на унутрашњим пловним путевима -ADN“, као и прописа 

којима се уређује превоз опасног терета.  

Када упловљава на водне путеве Републике Србије пловило које превози опасан 

терет дужно је да обавести надлежну лучку капетанију о количини, начину складиштења и 

врсти опасног терета који превози, као и о луци, односно пристаништу искрцаја. 

Лучка капетанија одмах по сазнању података из става 2. овог члана исте доставља 

министарству надлежном за унутрашње послове. 

 

Члан 57. 

На водном путу може се одобрити отварање скелског прелаза ради транспортног 

повезивања суседних обала. 

Министар издаје одобрење за отварање скелског прелаза. 

Одобрење из става 2. овог члана министар издаје по претходно прибављеном 

мишљењу министра надлежног за послове одбране и Дирекције. 

За издавање одобрења за отварање скелског прелаза на државном водном путу на 

територији аутономне покрајине потребно је прибавити мишљење овлашћеног правног 

лица за техничко одржавање тих државних водних путева. 

Министар издаје одобрење уколико су испуњени услови за безбедан прилаз на 

обали за пристајање скеле при свим водостајима и ако на обали постоје безбедни услови за 

извезивање скеле. 

Испуњеност услова за отварање скелског прелаза утврђује надлежна лучка 

капетанија. 
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Члан 83. 

Брод и технички пловни објекат (у даљем тексту: брод) је способан за пловидбу у 

одређеним границама ЗОНАМА пловидбе и за одређену намену, ако: 

1) испуњава услове прописане Техничким правилима за бродове; 

2) има прописани број стручно оспособљених чланова посаде; 

3) је смештај и број укрцаних путника на броду у складу с прописаним условима за 

превоз путника; 

4) је терет на броду укрцан у складу са добијеном теретном линијом, односно 

слободним боком и правилним начином распореда терета. 

 

Члан 84. 

Способност брода за пловидбу утврђује се вршењем техничког надзора којим се 

утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ТЕХНИЧКА 

ПРАВИЛА). 

Технички надзор обухвата одобравање техничке документације на основу које се 

брод гради или преправља и техничке документације на основу које се израђују 

материјали, машине, уређаји и опрема, који су намењени за градњу, преправку и поправку 

брода, надзор над градњом или преправкама, надзор над израдом материјала, машина, 

уређаја и опреме, као и преглед постојећих бродова и надзор над извођењем преправки и 

обнављања оних делова брода за које је прегледом утврђено да их треба поправити или 

обновити. 

 

Члан 87. 

 Обавези вршења основног прегледа подлеже постојећи брод, и то: 

1) пре његовог уписа у уписник бродова, ако надзор над његовом градњом или 

преправком није вршила Управа; 

2) сваки пут када се броду трајно мења његова намена или проширују границе 

ЗОНЕ пловидбе, и то пре почетка његовог коришћења; 

3) сваки пут када се на броду врши поправка којом се мењају његове конструкционе 

особине и својства погонских уређаја, и то пре почетка његовог коришћења. 

 

Члан 89. 

Ванредни преглед брода врши се: 

1) после претрпљене хаварије или утврђеног недостатка брода, ако по налазу лучке 

капетаније претрпљена хаварија или утврђени недостатак брода утиче на способност брода 

за пловидбу; 

2) када се врше веће поправке или обнова брода ван захтева који произлазе из 

основног, редовног или контролног прегледа брода; 

3) када је брод био у распреми дуже од једне године; 

4) приликом привремене промене намене или проширења граница ЗОНА пловидбе 

брода; 

5) приликом одлагања редовног и контролног прегледа за рок дужи од једног 

месеца. 
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ЧЛАН 90. 

Конструкциона и техничка способност бродова за пловидбу и сигурност њихових 

уређаја, машина, опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих 

бродова, заштите живота, безбедност и здравље на раду чланова посаде и других лица на 

бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова, конструкциона и 

техничка сигурност уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода и о начину 

мерења и израчунавању тонаже, односно истиснине при разним газовима при баждарењу 

бродова, опрема и уређаји које брод користи за коришћење услуга RIS-а и друго, као и 

обим, начин и рокове за вршење прегледа прописују се Техничким правилима. 

Министар прописује Техничка правила и рокове за њихову примену. 

 ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА НАРОЧИТО САДРЖЕ: 

1) ЗОНЕ ПЛОВИДБЕ БРОДОВА;  

2) БРОДОГРАЂЕВИНСКЕ ЗАХТЕВЕ;  

3) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА РАСТОЈАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ, НАДВОЂЕ, 

МЕРЕЊЕ И ИЗРАЧУНАВАЊЕ ТОНАЖЕ, ОДНОСНО ИСТИСНИНЕ ПРИ РАЗНИМ 

ГАЗОВИМА ПРИ БАЖДАРЕЊУ БРОДОВА, МАНЕВАРСКУ СПОСОБНОСТ, 

КОРМИЛАРСКИ СИСТЕМ, КОРМИЛАРНИЦУ, ПРОЈЕКАТ МОТОРА, ЕЛЕКТРИЧНУ И 

ДРУГУ ОПРЕМУ НА БРОДУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЧЛАНОВА 

ПОСАДЕ И ДРУГИХ ЛИЦА НА БРОДОВИМА, УРЕЂАЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ГОРИВОМ, 

КУХИЊСКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ, УРЕЂАЈЕ НА УТЕЧЊЕНИ ГАС ЗА ПОТРЕБЕ 

ДОМАЋИНСТВА, РАДИО УРЕЂАЈЕ И ЦЕВОВОДЕ;  

4) ПОСЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ПУТНИЧКЕ БРОДОВЕ, ПУТНИЧКЕ 

ЈЕДРЕЊАКЕ, ПЛОВИЛА ПРЕДВИЂЕНА ДА БУДУ ДЕО ПОТИСКИВАНОГ ИЛИ 

ТЕГЉЕНОГ САСТАВА ИЛИ САСТАВА, ТЕХНИЧКЕ ПЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ, ПЛОВИЛА 

ЗА ХИДРОГРАДЊУ, ИСТОРИЈСКЕ БРОДОВЕ, КАНАЛСКЕ БАРЖЕ, РЕЧНО-МОРСКЕ 

БРОДОВЕ, ПЛОВИЛА ДУЖИНЕ ПРЕКО 110 M, БРОДОВЕ ВЕЛИКИХ БРЗИНА;  

5) ЗАХТЕВЕ ЗА СТАБИЛИТЕТ БРОДОВА;  

6) ОПРЕМУ БРОДОВА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ПОСАДУ;  

7) ЗНАКОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ (СИГНАЛНА СРЕДСТВА);  

8) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА УНУТРАШЊИХ 

ВОДА СА БРОДОВА;  

9) ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ КОЈЕ БРОД КОРИСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

РИС-А; 

10) ЗАХТЕВЕ ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И ЗАВАРИВАЊЕ; 

11) ЗАХТЕВЕ ЗА ТИПСКО ПРИЗНАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОЂАЧА, 

УСЛУЖНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У ОБЛАСТИ БРОДАРСТВА И ИСПИТНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ; 

12) РОКОВЕ ЗА ПОСТЕПЕНУ ПРЕПРАВКУ ОДРЕЂЕНИХ БРОДОВА И РОКОВЕ 

ПРИМЕНЕ. 

МИНИСТАР УТВРЂУЈЕ ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА.” 

 

„ЧЛАН 90А. 

 ОБАВЕЗИ ВРШЕЊА ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА ПОДЛЕЖУ БРОДОВИ, СКЕЛЕ, 

КАО И ТЕХНИЧКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ОСИМ РАТНИХ ПЛОВИЛА. 
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ЧЛАН 90Б. 

ТЕХНИЧКИ НАДЗОР НАД ГРАДЊОМ, ПРЕПРАВКОМ ИЛИ ОБНОВОМ БРОДА, 

КАО И НАДЗОР НАД ИЗРАДОМ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ 

У БРОДОВЕ, ВРШИ СЕ НА ЗАХТЕВ БРОДАРА, БРОДОГРАДИЛИШТА, 

ПРОИЗВОЂАЧА ИЛИ ЊИХОВИХ ОВЛАШЋЕНИХ ПРЕСТАВНИКА. 

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА ОМОГУЋИ ЛИЦУ КОЈИ 

ВРШИ ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ПРИСТУП НА СВА МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ 

РАДОВИ У ВЕЗИ СА ГРАДЊОМ, ПОПРАВКОМ И ПРЕПРАВКОМ БРОДА ИЛИ СА 

ИЗРАДОМ МАТЕРИЈАЛА И ПРОИЗВОДА, КАО И ДА ОМОГУЋИ УСЛОВЕ ЗА 

НЕСМЕТАНО ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА. 

 

ЧЛАН 90В 

ТЕХНИЧКИ НАДЗОР НАД ПОСТОЈЕЋИМ ПЛОВИЛИМА ВРШИ СЕ ПО 

ЗАХТЕВУ БРОДАРА, ЗАПОВЕДНИКА БРОДА ИЛИ ДРУГОГ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА. 

ЗАХТЕВ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ: 

1) НАЗНАЧЕЊЕ ИМЕНА ИЛИ ОЗНАКЕ ПЛОВИЛА; 

2) НАЗНАЧЕЊЕ ВРСТЕ ТРАЖЕНОГ ПРЕГЛЕДА; 

3) НАЗНАЧЕЊЕ МЕСТА И ВРЕМЕНА ГДЕ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ ПРЕГЛЕД; 

4) ИМЕ И ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА. 

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ ЈЕ ПОДНЕЛО ЗАХТЕВ ЗА ВРШЕЊЕ 

ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА НАД ПОСТОЈЕЋИМ ПЛОВИЛОМ, ДУЖНО ЈЕ ДА 

ПРИПРЕМИ МАТЕРИЈАЛ, ТРУП, УРЕЂАЈЕ, МАШИНЕ И ОПРЕМУ ПЛОВИЛА ЗА 

ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА. 

 

ЧЛАН 90Г 

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ВРШИ СЕ НА СУВОМ, ОСИМ КАДА СЕ УТВРДИ ДА СЕ 

ИСТИ МОЖЕ ОБАВИТИ И НА ВОДИ. 

РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ РЕДОВНИХ ПРЕГЛЕДА СУ: 

1) ЧЕЛИЧНИХ ПУТНИЧКИХ БРОДОВА, ТАНКЕРА И ДРУГИХ БРОДОВА 

КОЈИ ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ И ЛЕДОЛОМАЦА СВАКИХ ПЕТ ГОДИНА; 

2) ОСТАЛИХ ЧЕЛИЧНИХ БРОДОВА СВАКИХ ДЕСЕТ ГОДИНА; 

3) БРОДА ЧИЈИ ЈЕ ТРУП ИЗРАЂЕН ОД ДРВЕТА, АЛУМИНИЈУМСКИХ 

ЛЕГУРА ИЛИ ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ СВАКЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ. 

 РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЗАШТИТЕ НА РАДУ ВРШИ СЕ НА СВАКИХ ПЕТ 

ГОДИНА. 

 РЕДОВНИ ПРЕГЛЕДИ ТЕРЕТНОГ УРЕЂАЈА И ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ 

ВРШЕ СЕ СВАКЕ ПЕТЕ ГОДИНЕ.  

НА ЗАХТЕВ БРОДАРА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД 

ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ТРУПА, МАШИНЕ, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ БРОДА. 

 

ЧЛАН 90Д 

КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД БРОДА ВРШИ СЕ НА ВОДИ, ОСИМ АКО СУ 

НЕОПХОДНИ РАДОВИ ПОПРАВКЕ ТРУПА ИЛИ УРЕЂАЈА НА СУВОМ. 

РОКОВИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА СУ: 

1) БРОДОВА ЧИЈИ ЈЕ ТРУП ИЗГРАЂЕН ОД ДРВЕТА, АЛУМИНИЈУМСКИХ 

ЛЕГУРА, ПЛАСТИЧНИХ МАСА, СВИХ ПУТНИЧКИХ БРОДОВА, ТАНКЕРА И 

ДРУГИХ БРОДОВА КОЈИ ПРЕВОЗЕ ОПАСНУ РОБУ, ЛЕДОЛОМАЦА И СВИХ 
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ОСТАЛИХ БРОДОВА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОСТИ ПРЕКО 20 ГОДИНА, 

ОДНОСНО 10 ГОДИНА ПОСЛЕ ПРЕПРАВКЕ СВАКЕ ГОДИНЕ; 

2) ОСТАЛИХ БРОДОВА ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОСТИ ДО 20 

ГОДИНА, ОДНОСНО 10 ГОДИНА ПОСЛЕ ПРЕПРАВКЕ СВАКИХ 30 МЕСЕЦИ. 

 

ЧЛАН 90Ђ 

ПРИПРЕМА ПЛОВИЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСНОВНОГ ПРЕГЛЕДА ОБАВЕЗНО 

ОБУХВАТА: 

1) ДОСТАВУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПРОВЕРУ; 

2) ИЗВЛАЧЕЊЕ БРОДА НА СУВО, КАО И ДЕМОНТАЖУ ПОЈЕДИНИХ 

ДЕЛОВА БРОДА, МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ У ОБИМУ ПОТРЕБНОМ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ УВИДА У СТАЊЕ; 

3) ДОСТАВУ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА ПОПРАВКЕ ИЛИ 

ОБНОВЕ, НА ОСНОВУ СНИМЉЕНИХ ПОДАТАКА О ИСТРОШЕЊИМА И ДРУГИХ 

НЕДОСТАТАКА; 

4) ПРИПРЕМУ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОБЕ НА ТРУПУ, УРЕЂАЈИМА И 

ИНСТАЛАЦИЈАМА. 

 

ЧЛАН 90Е 

ПРИПРЕМА ТРУПА БРОДА ЗА ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА: 

1) ЧИШЋЕЊЕ СВИХ БРОДСКИХ ПРОСТОРА ОД ЗАОСТАЛОГ ТЕРЕТА, ВОДЕ, 

ИСЦУРЕЛОГ УЉА И ГОРИВА; 

2) ДЕМОНТАЖУ ПАТОСНИЦА И СКИДЉИВИХ ДЕЛОВА ОБЛОГА БОЧНИХ 

ЗИДОВА И ПРЕГРАДА, КАО И ПРОВЛАКА ТАНКОВА ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРА; 

3) ЗАМЕНУ ДОТРАЈАЛЕ, ОШТЕЋЕНЕ ИЛИ НЕИСПРАВНЕ СКИДЉИВЕ 

ОПРЕМЕ; 

4) ПРИПРЕМУ ЗА ПРОПИСАНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРОБЕ; 

5) ПРИПРЕМУ ЦРТЕЖА РАЗВОЈА ОПЛАТЕ И ГЛАВНОГ РЕБРА. 

ПРИПРЕМА МАШИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗНО 

ОБУХВАТА: 

1) ЧИШЋЕЊЕ СВИХ МАШИНА И УРЕЂАЈА И ДЕМОНТАЖУ НЕОПХОДНУ 

ЗА ПРЕГЛЕД И МЕРЕЊА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА ОБИМОМ РЕДОВНОГ ПРЕГЛЕДА; 

2)  ПРИПРЕМУ СИСТЕМА ЗА ПРОПИСАНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ПРОБЕ; 

3) ПРИПРЕМУ АЖУРИРАНИХ ЦРТЕЖА БРОДСКИХ И МАШИНСКИХ 

СИСТЕМА И ЦЕВОВОДА; 

ПРИПРЕМА ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА ЗА ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА: 

1) ПРИПРЕМУ АЖУРИРАНИХ ОСНОВНИХ ШЕМА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА; 

2) ПОПУНУ СВИХ РЕЗЕРВНИХ И ЗАМЕНУ СВИХ ДОТРАЈАЛИХ 

ЕЛЕМЕНАТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈА; 

3) МЕРЕЊЕ ОТПОРА ИЗОЛАЦИЈЕ (МЕГАТЕСТ) СВИХ СТРУЈНИХ КРУГОВА 

И УРЕЂАЈА; 

4) ПРИПРЕМУ ГЕНЕРАТОРА ЗА ТЕРЕЋЕЊЕ. 

ПРИПРЕМА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВИГАЦИЈУ ЗА ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА: 

1) ЗАМЕНУ СВИХ ОШТЕЋЕНИХ ИЛИ ДОТРАЈАЛИХ НАВИГАЦИОНИХ 

СВЕТАЛА, ЗНАКОВА И СИГНАЛА; 

2) ПОПУНУ СВИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА; 

3) ПРЕГЛЕД РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ НАВИГАЦИЈЕ. 
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ПРИПРЕМА БРОДА ПО ЗАШТИТИ НА РАДУ ЗА ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА: 

1) ЗАМЕНУ ИЛИ ПОПРАВКУ СВИХ ОШТЕЋЕНИХ ОГРАДА, РУКОХВАТА И 

СТЕПЕНИЦА; 

2) ПРИПРЕМУ СИСТЕМА ПИТКЕ ВОДЕ ЗА ХЕМИЈСКУ И МИКРО-

БИОЛОШКУ АНАЛИЗУ; 

3) ПОПУНУ ИЛИ ОБНОВУ ОПРЕМЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ; 

4) ПОПУНУ ИЛИ ЗАМЕНУ ДОТРАЈАЛОГ БРОДСКОГ ИНВЕНТАРА, ЛИЧНЕ 

ОПРЕМЕ, НАТПИСА, УПУСТАВА И УПОЗОРЕЊА; 

5) ЧИШЋЕЊЕ СВИХ СТАМБЕНИХ И ДРУШТВЕНИХ ПРОСТОРИЈА СА 

ДОСТАВОМ ИЗВЕШТАЈА О ДЕРАТИЗАЦИЈИ И ДЕЗИНСЕКЦИЈИ. 

 

ЧЛАН 90Ж 

ПРИПРЕМА ТРУПА ЗА КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА: 

1) ПРАЖЊЕЊЕ ТЕРЕТНИХ ПРОСТОРА ОД ОСТАТКА РОБЕ И СВИХ 

ПРОСТОРА ОД ВОДЕ; 

2) ОТВАРАЊЕ СВИХ ПРОВЛАКА ЗА ПРИСТУП ПИКОВИМА, 

КОФЕРДАМИМА, ДВОБОЦИМА И ОСТАЛИМ БРОДСКИМ ПРОСТОРИМА; 

3) ЗАМЕНА СВИХ ДОТРАЈАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА ОПРЕМЕ ТРУПА. 

ПРИПРЕМА МАШИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗНО 

ОБУХВАТА: 

1) ОТКЛАЊАЊЕ СВИХ НЕДОСТАТАКА НА МЕХАНИЗМИМА И УРЕЂАЈИМА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ГЛАВНИМ И ПОМОЋНИМ МОТОРИМА И ЗАМЕНА СВИХ 

НЕИСПРАВНИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА КОНТРОЛУ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ 

ИСПРАВНОГ РАДА ГЛАВНИХ И ПОМОЋНИХ МОТОРА; 

2) ПРОВЕРУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СВИХ УРЕЂАЈА И МАШИНА БИТНИХ 

ЗА СПОСОБНОСТ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ, КАО ШТО СУ: СИСТЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА ВОДОМ, СИСТЕМИ ЗА СПАСАВАЊЕ, СИСТЕМИ ЗА ДРЕНАЖУ И ДРУГО; 

3) ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА КОРМИЛАРСКОМ УРЕЂАЈУ, 

СРЕДСТВИМА ЗА НАВИГАЦИЈУ И СИГНАЛИЗАЦИЈУ; 

4) ЗАМЕНУ ДОТРАЈАЛИХ ЕЛЕМЕНАТА ОПРЕМЕ ЗА СПАСАВАЊЕ ЉУДИ И 

ЗАМЕНУ ИЛИ ОБНОВУ ПУЊЕЊА ПРЕНОСНИХ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА. 

ПРИПРЕМА ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА ЗА ПРЕГЛЕД ОБУХВАТА ЗАМЕНУ 

ДОТРАЈАЛИХ И ОШТЕЋЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧНОЈ ИНСТАЛАЦИЈИ, 

УРЕЂАЈИМА И ОПРЕМИ. 

 

ЧЛАН 90З 

У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА, БРОД СЕ ПРИПРЕМА 

НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:  

1) У СЛУЧАЈУ ХАВАРИЈЕ БРОДА ПОТРЕБНО ЈЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРИЛАЗ 

ОШТЕЋЕНОМ ДЕЛУ ТРУПА КАКО БИ СЕ МОГАО САГЛЕДАТИ ОБИМ ХАВАРИЈЕ И 

УТВРДИТИ ОБИМ ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ; 

2) У СЛУЧАЈУ ХАВАРИЈЕ МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, НАКОН ПРВОГ 

УВИДА ВРШИ СЕ ДЕМОНТАЖА У СТЕПЕНУ ДОЗВОЉЕНОМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ОБИМА ХАВАРИЈЕ И НАЧИНА ПОПРАВКЕ; 

3) КОД ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА БРОДА НАКОН РАСПРЕМЕ, ПРИПРЕМА 

БРОДА ЗА ПРЕГЛЕД ЈЕ ИСТОВЕТНА ПРИПРЕМИ ЗА РЕДОВАН ПРЕГЛЕД; 
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4) КОД ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА У СВРХУ ПРИВРЕМЕНЕ ПРОМЕНЕ НАМЕНЕ 

И ПРОШИРЕЊА ПОДРУЧЈА ПЛОВИДБЕ БРОД СЕ МОРА ПРИПРЕМИТИ И 

ОПРЕМИТИ СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ У СВРХУ ТРАЖЕНИХ ПРОМЕНА; 

5) КОД ПРЕГЛЕДА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПРЕГЛЕДА МОРАЈУ СЕ СВИ УРЕЂАЈИ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ И ПЛОВИДБЕ ДОВЕСТИ У ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ СТАЊЕ КОЈЕ 

ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ЗАХТЕВАНИ МИНИМУМ БЕЗБЕДНОСТИ. 

 

ЧЛАН 90И 

ОБАВЉАЊА ОСНОВНОГ ПРЕГЛЕДА БРОДА ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА 

ПРОВЕРУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА САДРЖИ: 

1) ОПШТУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ОБУХВАТА: 

(1) ТЕХНИЧКИ ОПИС; 

(2) ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН; 

(3) АТЕСТЕ УРЕЂАЈА; 

(4) ПОСТОЈЕЋА БРОДСКА ДОКУМЕНТА; 

2) ЦРТЕЖЕ ТРУПА КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: 

(1) ГЛАВНО РЕБРО; 

(2) УЗДУЖНИ ПРЕСЕК; 

(3) РАЗВОЈ ОПЛАТЕ И ПАЛУБЕ; 

(4) УЗДУЖНЕ И ПОПРЕЧНЕ ПРЕГРАДЕ; 

3) ОПРЕМУ БРОДА КОЈА ОБУХВАТА: 

(1) РАЗМЕШТАЈ СВИХ ПАЛУБНИХ УРЕЂАЈА; 

(2) ДИСПОЗИЦИЈУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ТЕРЕТНОГ УРЕЂАЈА; 

4) БРОДСКЕ ЦЕВОВОДЕ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ШЕМУ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ СИСТЕМА ЗА ДРЕНАЖУ, СПАСАВАЊЕ, БАЛАСТ, ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА ВОДОМ И УГЉЕН-ДИОКСИДОМ (ЦО2), ПОЛИВАЊЕ ПАЛУБЕ ВОДОМ, 

ТЕЧНОГ ТЕРЕТА И ДРУГО, ШЕМУ ОДУШНИКА И СОНДИ, СИСТЕМ 

ВЕНТИЛАЦИЈА; 

5) ПОГОНСКЕ УРЕЂАЈЕ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: 

(1) РАСПОРЕД УРЕЂАЈА У МАШИНСКОМ ПРОСТОРУ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ; 

(2) ДИСПОЗИЦИЈУ ПРОПЕЛЕРСКОГ ВОДА; 

(3) РАДНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ, И ТО: ЦРТЕЖЕ ПРОПЕЛЕРА, ПРОПЕЛЕРСКОГ 

ВРАТИЛА, МЕЂУВРАТИЛА ЛЕЖАЈЕВА У СКРОКУ И СТАТВЕНОЈ ЦЕВИ; 

6) МАШИНСКЕ ЦЕВОВОДЕ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ШЕМЕ ХЛАЂЕЊА, ГОРИВА, 

ПОДМАЗИВАЊА, ВАЗДУХА ПОД ПРИТИСКОМ, ИЗДУВНИХ ГАСОВА, 

ПНЕУМАТИКЕ, ХИДРАУЛИКЕ И ЦЕВОВОД ПАРЕ; 

7) ЕЛЕКТРОУРАЂАЈЕ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: 

(1) ОСНОВНУ ЈЕДНОПОЛНУ ШЕМУ ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ; 

(2) ТРОПОЛНУ ШЕМУ ГЛАВНЕ РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ, КОМАДНОГ ПУЛТА И 

РАЗВОДНИХ ТАБЛИ, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ; 

(3) ШЕМУ ОСВЕТЉЕЊА ЗА НУЖДУ; 

(4) ЕЛЕКТРО ШЕМУ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И АУТОМАТИКЕ; 

        8) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ТРУПА НА СУВОМ (ПО ПОТРЕБИ); 

        9) ХИДРАУЛИЧНА ИСПИТАВАЊА; 

       10) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ПАЛУБНИХ УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ; 
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       11) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ГЛАВНИХ И ПОМОЋНИХ МАШИНА И УРЕЂАЈА У 

МАШИНСКОМ ПРОСТОРУ; 

       12) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА; 

       13) НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПОПРАВКЕ, ПРЕПРАВКЕ ИЛИ 

ОБНОВЕ ДЕЛОВА ТРУПА, МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРОВЕРОМ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРЕГЛЕДОМ УТВРЂЕНО ДА ТРЕБА ПОПРАВИТИ, 

ПОЈАЧАТИ ИЛИ ОБНОВИТИ; 

       14) ПРОБУ ФУНКЦИОНИСАЊА СВИХ УРЕЂАЈА. 

РЕДОСЛЕД НАДЗОРА КОД ОСНОВНОГ ПРЕГЛЕДА СЕ СПОРАЗУМНО 

УТВРЂУЈЕ У СВАКОМ ПОСЕБНОМ СЛУЧАЈУ СА НАРУЧИОЦЕМ УСЛУГЕ. 

 

ЧЛАН 90Ј 

ОБАВЉАЊА РЕДОВНОГ ПРЕГЛЕДА БРОДА ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА: 

1) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ТРУПА, МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, ПРОВЕРУ 

НАДВОЂА, КАО И НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ПОПРАВКИ И ОБНОВЕ 

ДЕЛОВА ТРУПА, МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДОМ 

УТВРЂЕНО ДА ИХ ТРЕБА ПОПРАВИТИ ИЛИ ОБНОВИТИ; 

2) ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД КОРМИЛА И ЛЕЖАЈЕВА КОРМИЛА, ПРОПЕЛЕРА, 

ПРОПЕЛЕРСКОГ ВРАТИЛА И ЛЕЖАЈЕВА У СКРОКУ И СТАТВЕНОЈ ЦЕВИ У 

ДЕМОНТИРАНОМ СТАЊУ, КАО И ПРОБЕ ФУНКЦИОНИСАЊА СВИХ УРЕЂАЈА У 

ПОГОНУ. 

 

ЧЛАН 90К 

ОБАВЉАЊА КОНТРОЛНОГ БРОДА ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА ОПШТИ 

ПРЕГЛЕД ДОСТУПНИХ ДЕЛОВА ТРУПА, МАШИНА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, 

ПРОВЕРУ ОЗНАКА НАДВОЂА, КАО И НАДЗОР НАД РАДОВИМА ПОПРАВКЕ ИЛИ 

ОБНОВЕ ДЕЛОВА ТРУПА, МАШИНА И УРЕЂАЈА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕГЛЕДОМ 

УТВРЂЕНО ДА ИХ ТРЕБА ПОПРАВИТИ ИЛИ ОБНОВИТИ. 

 

ЧЛАН 90Л 

ОБАВЉАЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА БРОДА ОБАВЕЗНО ОБУХВАТА: 

1) КОД ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА БРОДА НАКОН ХАВАРИЈЕ ОБИМ 

ПРЕГЛЕДА СЕ ОДРЕЂУЈЕ У СВАКОМ ПОСЕБНОМ СЛУЧАЈУ, ТАКО ДА СЕ СА 

СИГУРНОШЋУ МОЖЕ УТВРДИТИ ДА ЈЕ РАДОВИМА ПОПРАВКЕ БРОД 

ОСПОСОБЉЕН ЗА ПЛОВИДБУ; 

2) ОДРЕДБА ИЗ ТАЧКЕ 1) ОВОГ СТАВА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И У СЛУЧАЈУ 

ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА; 

3) ОБИМ ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА НАКОН РАСПРЕМЕ ДУЖЕ ОД ЈЕДНЕ 

ГОДИНЕ ЈЕ ИСТОВЕТАН СА РЕДОВНИМ ПРЕГЛЕДОМ; 

4) ОБИМ ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА У КОМЕ ЈЕ ПРОПИСАНО ДА ЗА 

ПРИВРЕМЕНУ ПРОМЕНУ НАПОМЕНЕ ИЛИ ПРИВРЕМЕНО ПРОШИРЕЊЕ ГРАНИЦА 

ПЛОВИДБЕ ТРЕБА ДА ОБЕЗБЕДИ ДА БРОД СА СИГУРНОШЋУ МОЖЕ 

ПРИВРЕМЕНО ПРОМЕНИТИ НАМЕНУ, ОДНОСНО ПОДРУЧЈЕ ПЛОВИДБЕ; 

5) ОБИМ ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА ТРЕБА ДА БУДЕ ТАКАВ ДА СЕ СА 

СИГУРНОШЋУ МОЖЕ ЗАКЉУЧИТИ ДА ЈЕ БРОД СПОСОБАН ЗА ПЛОВИДБУ ЗА 

ВРЕМЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОДЛАЖЕ РЕДОВНИ, ОДНОСНО КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД. ” 
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Члан 92. 

Управа ће делимично или потпуно ослободити брод од обавезе обављања одређеног 

прегледа, уколико брод поседује важећу потврду да одговара захтевима Техничких 

правила издату од стране признатог класификационог друштва. 

Министар прописује услове за признавање класификационих друштава прописује. 

 МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

КЛАСИФИКАЦИОНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ, КАО 

И ПОСТУПАК ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КЛАСИФИКАЦИОНОГ ДРУШТВА. 

 

Члан 95. 

Брод може да превози само одређени број путника чији се број и смештај на броду 

одређује на основу прописаних услова, пловних својстава брода, расположиве површине за 

смештај путника, уређаја и опреме намењене путницима и хигијенских услова. 

Дозвољени број путника и њихов смештај на броду утврђује се Техничким 

правилима. 

 

Члан 96. 

Терет на броду мора да буде тако распоређен да обезбеђује пловна својства брода и 

не проузрокује прекомерна напрезања конструкцијских делова брода у различитим 

условима коришћења. 

Терет на броду мора да буде укрцан у границама дозвољеног оптерећења брода и 

сагласно Техничким правилима и да буде сложен, распоређен и обезбеђен тако да, у свим 

условима који се могу појавити у пловидби, не може доћи до померања терета који би 

могао угрозити безбедност брода, људске животе и животну средину. 

Највеће дозвољено оптерећење брода и распоред терета одређује се Техничким 

правилима. 

 

Члан 104а 

 БРОД КОЈИ ИМА ИСПРАВУ О СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ КОЈА 

ЈЕ ИЗДАТА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА КОНВЕНЦИЈЕ О ПЛОВИДБИ РАЈНОМ, СА 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА, МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ДОПУНСКО СВЕДОЧАНСТВО 

О СПОСОБНОСТИ БРОДА ЗА ПЛОВИДБУ АКО: 

1) ПЛОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ И МЕЂУДРЖАВНИМ ВОДНИМ 

ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ИСПУЊАВА НИЖЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА 

БРОДОВЕ ОД ОНИХ КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА; 

2) ПЛОВИ НА ДРЖАВНИМ ВОДНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА 

КОЈИМА ВАЖЕ ВИШИ ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА БРОДОВЕ У СКЛАДУ СА 

ТЕХНИЧКИМ ПРАВИЛИМА.” 

 

Члан 122. 

Министар прописује врсту, садржину, обрасце и начин вођења бродских исправа и 

књига, као и начин вођења и садржину регистра издатих бродских сведочанстава. 

 МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ВРСТУ, САДРЖИНУ, ОБРАСЦЕ И НАЧИН ВОЂЕЊА 

БРОДСКИХ ИСПРАВА И КЊИГА, УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА 

БРОДСКИХ ИСПРАВА И КЊИГА, УСЛОВЕ И НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О 

ПРОМЕНАМА УНЕТИМ У БРОДСКЕ ИСПРАВЕ И КЊИГЕ, РОКОВЕ ВАЖЕЊА 

БРОДСКИХ ИСПРАВА И КЊИГА, КАО И НАЧИН ВОЂЕЊА И САДРЖИНУ 
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РЕГИСТРА ИЗДАТИХ БРОДСКИХ СВЕДОЧАНСТАВА И ОДРЕЂУЈЕ ЛИЦЕ, 

ОДНОСНО ОРГАН КОЈИ ЈЕ ОВЛАШЋЕН ЗА УНОШЕЊЕ ПОДАТАКА У БРОДСКЕ 

ИСПРАВЕ И КЊИГЕ. 

 

Члан 125. 

Способност чамца и пловећег тела за пловидбу, односно плутајућег објекта за 

плутање утврђује се прегледом којим се утврђује да чамац, пловеће тело, односно 

плутајући објекат одговара захтевима Техничких правила за чамце, пловећа тела и 

плутајуће објекте. 

Преглед може бити основни, редовни и ванредни. 

Технички надзор над градњом, основни, редовни и ванредни преглед врши 

министарство. 

После извршеног прегледа издаје се исправа о способности за пловидбу чамца и 

пловећег тела, односно исправа о способности за плутање плутајућег објекта.  

За чамце и пловећа тела који су уписани у уписник, издаје се пловидбена дозвола са 

регистарским бројем за идентификацију. 

За плутајући објекат који је уписан у уписник, издаје се плутајућа дозвола са 

регистарским бројем за идентификацију. 

Министар прописује врсту прегледа, намену, начин и поступак утврђивања 

способности за пловидбу чамаца и пловећих тела, односно плутање плутајућих објеката. 

 Министар прописује Техничка правила за чамце, пловећа тела и плутајуће објекте и 

рокове за њихову примену. 

СПОСОБНОСТ ЧАМЦА И ПЛОВЕЋЕГ ТЕЛА ЗА ПЛОВИДБУ, ОДНОСНО 

ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПЛУТАЊЕ УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕГЛЕДОМ КОЈИМ СЕ 

УТВРЂУЈЕ ДА ЧАМАЦ, ПЛОВЕЋЕ ТЕЛО, ОДНОСНО ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКАТ 

ОДГОВАРА ЗАХТЕВИМА ТЕХНИЧКИХ ПРАВИЛА ЗА ЧАМЦЕ, ПЛОВЕЋА ТЕЛА И 

ПЛУТАЈУЋЕ ОБЈЕКТЕ. 

ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОЧИТО САДРЖЕ: 

1)   ЗОНЕ ПЛОВИДБЕ; 

2)   ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ГРАДЊУ ЧАМАЦА И ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА; 

3) ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА БАЖДАРЕЊЕ, СТАБИЛИТЕТ, НАДВОЂЕ, 

МАНЕВАРСКУ СПОСОБНОСТ, СПОСОБНОСТ ОДРЖАВАЊА НА ПОВРШИНИ И 

ПЛУТАЊЕ, ТРУП, ОТВОРЕ НА ТРУПУ, ПАЛУБИ И НАДГРАЂУ, ПРОДОР ВОДЕ, 

ОПРЕМУ НА ЧАМЦУ, МОТОР И ПРОСТОРИ ЗА МОТОР, ВЕНТИЛАЦИЈУ, 

ПОКРЕТАЊЕ ВАНБРОДСКОГ МОТОРА, СИСТЕМ ЦЕВОВОДА, ЕЛЕКТРИЧНЕ 

СИСТЕМЕ, КОРМИЛАРСКИ СИСТЕМ, ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ И 

СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА; 

4) ПОСЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАХТЕВЕ ЗА ЧАМЦЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И 

ЧАМЦЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ПРИВРЕДНЕ СВРХЕ; 

5) ЗНАКОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ (СИГНАЛНИ ЗНАКОВИ); 

 6) РОКОВЕ ЗА ПРИМЕНУ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА.  

ПРЕГЛЕД МОЖЕ БИТИ ОСНОВНИ, РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ. 

ТЕХНИЧКИ НАДЗОР НАД ГРАДЊОМ, ОСНОВНИ, РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ 

ПРЕГЛЕД ВРШИ МИНИСТАРСТВО. 

ТЕХНИЧКИ НАДЗОР И ПРЕГЛЕДЕ ВРШИ КОМИСИЈА КОЈУ ОБРАЗУЈЕ 

МИНИСТАР НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 
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ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ ПРЕГЛЕДА ИЗДАЈЕ СЕ ИСПРАВА О СПОСОБНОСТИ ЗА 

ПЛОВИДБУ ЧАМЦА И ПЛОВЕЋЕГ ТЕЛА, ОДНОСНО ИСПРАВА О СПОСОБНОСТИ 

ЗА ПЛУТАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОБЈЕКТА.  

ЗА ЧАМЦЕ И ПЛОВЕЋА ТЕЛА КОЈИ СУ УПИСАНИ У УПИСНИК, ИЗДАЈЕ СЕ 

ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА СА РЕГИСТАРСКИМ БРОЈЕМ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ. 

ЗА ПЛУТАЈУЋИ ОБЈЕКАТ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У УПИСНИК, ИЗДАЈЕ СЕ 

ПЛУТАЈУЋА ДОЗВОЛА СА РЕГИСТАРСКИМ БРОЈЕМ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ВРСТУ И НАМЕНУ ЧАМАЦА И ПЛУТАЈУЋИХ 

ОБЈЕКАТА, НАЧИН И ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА СПОСОБНОСТИ ЗА ПЛОВИДБУ 

ЧАМАЦА И ПЛОВЕЋИХ ТЕЛА, ОДНОСНО ПЛУТАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА. 

 МИНИСТАР УТВРЂУЈЕ ТЕХНИЧКА ПРАВИЛА ЗА ЧАМЦЕ, ПЛОВЕЋА ТЕЛА И 

ПЛУТАЈУЋЕ ОБЈЕКТЕ.” 

 

Члан 131. 

За вршење послова којима се обезбеђује безбедна пловидба, брод мора да има 

одговарајући број чланова посаде са прописаним звањима. 

Министар прописује најмањи број чланова посаде за безбедну пловидбу које морају 

имати бродови и друга пловила трговачке морнарице, ЗВАЊА И ОВЛАШЋЕЊА О 

ОСПОСОБЉЕНОСТИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ТИ ЧЛАНОВИ ПОСАДЕ, НАЧИНЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊА ПЛОВИДБЕ И МАКСИМАЛНО ТРАЈАЊЕ ПЛОВИДБЕ И 

ПЕРИОДЕ ОДМОРА ЗА СВАКИ НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА ПЛОВИДБЕ, УСЛОВИ 

ЗА ПРОМЕНУ ИЛИ ПОНАВЉАЊЕ НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА, РОКОВИ ЧУВАЊА 

ТАХОГРАФСКИХ ЗАПИСА. 

 

Члан 132. 

Члан посаде брода трговачке морнарице који врши послове којима се обезбеђује 

пловидба, може да буде лице које је стекло одговарајуће звање и које за вршење послова 

тог звања на броду има одговарајуће овлашћење, као и приправник за стицање звања. 

Звање чланова посаде брода стиче се полагањем стручног испита за одређено 

звање, а доказује се овлашћењем за вршење послова на броду. 

СТРУЧНИ ИСПИТ ПОЛАЖЕ СЕ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ 

МИНИСТАР НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. 

 ТРОШКОВЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА СНОСИ ЛИЦЕ КОЈЕ ПОЛАЖЕ 

СТРУЧНИ ИСПИТ. 

 ВИСИНУ ТРОШКОВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ МИНИСТАР. 

Овлашћење за вршење послова на броду које је издато супротно прописаним 

условима ништаво је. 

Министар прописује програм, трошкове и начин обуке полагања стручног испита за 

стицање звања чланова посаде бродова трговачке морнарице. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ПРОГРАМ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ 

ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ЧЛАНОВА ПОСАДЕ БРОДОВА ТРГОВАЧКЕ 

МОРНАРИЦЕ. 

Министар прописује звања, услове за стицање звања и овлашћења чланова посаде 

бродова трговачке морнарице, као и образац, садржину и начин издавања и начин вођења 

евиденције издатих овлашћења. 
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Члан 133. 

Исправе о стручној оспособљености заповедника издате према прописима 

Централне комисије за пловидбу Рајном и земаља чланица Европске уније признају се као 

да су издате у Републици Србији. 

Исправе о стручној оспособљености заповедника и осталих чланова посаде издате 

према прописима осталих земаља признају се под условима предвиђеним споразумом о 

међусобном признавању који се закључује са државом која је издала исправу о стручној 

оспособљености заповедника односно другог члана посаде. 

Признавање исправа из става 1. овог члана условљено је врстом брода за коју 

исправа важи у земљи где је издата. 

Прописом из члана 132. став 5. 8. овог закона могу се прописати додатни услови за 

заповедника у погледу признавања исправа из става 1. овог члана, када заповеда бродом 

који плови одређеном деоницом водног пута за који се захтева познавање локалних услова 

пловидбе. 

 

Члан 134. 

Овлашћење за вршење послова на броду може се дати само лицу које је телесно и 

душевно способно да обавља посао на броду, што се утврђује и проверава лекарским 

прегледом. 

Министар уз сагласност са министром надлежним за послове здравља прописује 

услове у погледу здравствене способности чланова посаде бродова и других пловила, 

ВРСТЕ, РОКОВЕ ВРШЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА, ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА 

ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА, као и услове и начин вршења здравственог 

надзора. 

 

Члан 136. 

Као члан посаде на броду може да се укрца само лице које има бродарску књижицу 

или дозволу за укрцање. 

Бродарска књижица је исправа којом се доказује стручна спрема 

ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА НА БРОДУ члана посаде, здравствено 

стање, својство у коме је члан посаде укрцан на брод, као и трајање запослења на броду. 

Бродарска књижица и дозвола за укрцање су личне исправе лица коме су издате. 

Бродарска књижица издата од лучке капетаније, снабдевена визом за путовање у 

иностранство од стране органа надлежног за издавање виза, служи и као путна исправа 

(пасош) и представља овлашћење за лице да буде члан посаде брода који плови у 

иностранство, као и да путује у иностранство ради укрцавања на брод или да се после 

искрцавања са брода у иностранству врати у Републику Србију. 

БРОДАРСКА КЊИЖИЦА ЈЕ ИСПРАВА КОЈУ МОРА ИМАТИ ДРЖАВЉАНИН 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ УКРЦАН КАО ЧЛАН ПОСАДЕ НА ДОМАЋЕМ БРОДУ. 

Дозвола за укрцавање је исправа коју мора имати страни држављанин укрцан као 

члан посаде на домаћем броду. 

Дозволом за укрцавање доказује се стручна спрема ОСПОСОБЉЕНОСТ ЗА 

ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА НА БРОДУ ЧЛАНА ПОСАДЕ, здравствено стање, својство у коме 

је члан посаде укрцан на брод, као и трајање запослења на броду. 

Министар прописује услове, начин издавања и обрасце бродарске књижице и 

дозволе за укрцавање, као и вођење евиденције издатих бродарских књижица и дозвола за 

укрцавање. 
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 МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА И 

ЗАМЕНЕ, САДРЖИНУ И ОБРАСЦЕ БРОДАРСКЕ КЊИЖИЦЕ И ДОЗВОЛЕ ЗА 

УКРЦАВАЊЕ, ЛИЦА И ОРГАНЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА УНОШЕЊЕ И ОВЕРУ ПОДАТАКА, 

КАО И САДРЖИНУ, ОБРАЗАЦ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ИЗДАТИХ 

БРОДАРСКИХ КЊИЖИЦА И ДОЗВОЛА ЗА УКРЦАВАЊЕ. 

 БРОДАРСКА КЊИЖИЦА СЕ ИЗДАЈЕ СА РОКОМ ВАЖЕЊА ОД 10 ГОДИНА, А 

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦАВАЊЕ НА РОК ОД ПЕТ ГОДИНА. 

 

Члан 165. 

Лице које управља чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом мора бити 

телесно и душевно способно, стручно оспособљено и сматра се заповедником таквог 

пловила. 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ СТИЧЕ СЕ ПОЛАГАЊЕМ СТРУЧНОГ ИСПИТА. 

СТРУЧНИ ИСПИТ ПОЛАЖЕ СЕ ПРЕД КОМИСИЈОМ КОЈУ ОБРАЗУЈЕ 

МИНИСТАР НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ. 

ТРОШКОВЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА СНОСИ ЛИЦЕ КОЈЕ ПОЛАЖЕ 

СТРУЧНИ ИСПИТ. 

ВИСИНУ ТРОШКОВА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ МИНИСТАР. 

Министарство прописује услове које морају да испуњавају лица за управљање 

пловилима из става 1. овог члана, програм, трошкове и начин полагање стручног испита, 

као и образац, садржину, начин издавања и трајања дозволе за управљање. 

 

Члан 180. 

Министарство врши надзор над RIS-ом и даје сагласност на предлоге планова 

развоја RIS-а које доноси Дирекција. 

Финансијска средства потребна за успостављање, функционисање и одржавање 

RIS-а обезбеђују се у буџету Републике Србије, од наплате услуга RIS-а које нису у 

функцији безбедности пловидбе и из других извора. 

Дирекција прописује начин организације RIS-а, техничке спецификације за опрему 

и услуге, начин издавања уверења о одобрењу типа, као и обука у вези управљања RIS-ом. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УСПОСТАВЉАЊА RIS-а, 

УЧЕСНИКЕ, ЦИЉЕВЕ И ФУНКЦИЈЕ RIS-А, ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПРУЖА 

RIS ЦЕНТАР, СЕРВИСЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ У ОКВИРУ RIS-А, 

НАЧИН И УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ОДОБРЕЊУ ТИПА, ТЕХНИЧКЕ 

ЗАХТЕВЕ ЗА ПРЕНОС RIS ИНФОРМАЦИЈА, INLAND ECDIS ОПРЕМУ, 

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ СА БРОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКА САОПШТЕЊА 

БРОДАРСТВУ, КАО И ЗА ЛОЦИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПЛОВИЛА. 

 

Члан 265. 

Новчаном казном од 100.000,00 до 3.000.000,00 динара казниће се за привредни 

преступ привредно друштво или друго правно лице: 

1) АКО УСИДРИ ПЛОВИЛО НА ПЛОВНОМ ПУТУ (ЧЛАН 27. СТАВ 1); 

12) ако не организују и не обезбеде обављање послова ради обезбеђивања 

безбедности пловидбе (члан 49. тачка 1); 

23) ако прекине или оштети ваздушни или подводни телекомуникациони кабл, или 

кабл високог напона, подводни цевовод за довод струје, нафте, гаса или воде постављене 
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на пловном путу и тиме омете телекомуникационе везе, снабдевање струје, нафте, гаса или 

воде (члан 54. став 4); 

34) ако по налогу лучке капетаније, оштећено, насукано или потопљено пловило, 

или предмет изгубљен са пловила који омета или угрожава безбедност пловидбе, не 

уклони са пловног пута (члан 55. став 2); 

45) ако из пловила испусти, излије или избаци у унутрашње воде штетне предмете 

или материје који могу проузрокавати загађивање или створити препреку или опасност за 

пловидбу (члан 63. став 1). 

 За радње из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву 

или другом правном лицу новчаном казном од 30.000,00 до 200.000,00 динара. 

 

Члан 270. 

Новчаном казном од 30.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај 

заповедник страног трговачког брода, односно пловила или лице које га замењује: 

1) ако пловило на сидришту нема непрекидни и непосредни надзор (члан 25); 

2) АКО УСИДРИ ПЛОВИЛО НА ПЛОВНОМ ПУТУ (ЧЛАН 27. СТАВ 1); 

23) ако страно пловило плови државним водним путевима без одобрења (чл. 41. 

став 3. и 42. став 1); 

34) ако брод изврши превоз ствари или путника противно одредби члана 43. став 1. 

овог закона; 

45) ако брод изврши каботажно тегљење или потискивање противно одредби члана 

43. став 2. овог закона; 

56) ако кад упловљава у водне путеве Републике Србије не обавести лучку 

капетанију о количини, начину складиштења и врсти опасног терета који превози, као и о 

луци, односно пристаништу искрцаја (члан 51. став 2); 

67) ако не укрца лоцмана на водним путевима, лукама и пристаништима на којима 

је прописана обавезна пилотажа (члан 60. став 1); 

78) ако испусти, излије или избаци у унутрашње воде штетне предмете или 

материје, делова терета или отпада од терета које могу проузроковати загађивање 

унутрашњих вода или створити препреку или опасност за пловидбу, као и ако спаљује 

смеће на пловилу (члан 63. ст. 1, 2, 3. и 4); 

89) ако штетне предмете и материје, односно смеће са пловила не преда пријемним 

станицама (члан 68. ст. 1. и 2); 

910) ако без дозволе врши спасавање пловила и ствари са тих пловила (члан 72. став 

2); 

1011) ако не поступају у складу са налозима које доноси лучка капетанија (члан 

170. став 2); 

1112) ако не задржи пловило на месту повидбене незгоде до окончања увиђаја, ако 

не уклони пловило које својим положајем угрожава безбедност и не обавести надлежну 

лучку капетанију о пловидбеној незгоди (члан 172); 

1213) ако уплови са страним нуклеарним бродом у унутрашње воде, односно 

домаћу луку без одобрења министарства (члан 243). 

 

Члан 271. 

Новчаном казном од 20.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај 

заповедник брода или лице које га замењује: 

1) ако пловило на сидришту нема непрекидни и непосредни надзор (члан 25); 
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2) АКО УСИДРИ ПЛОВИЛО НА ПЛОВНОМ ПУТУ (ЧЛАН 27. СТАВ 1); 

23) ако на броду који мора да има бродску радио-станицу не организује службу 

бдења (члан 28. став 3); 

34) ако кад упловљава у водне путеве Републике Србије не обавести лучку 

капетанију о количини, начину складиштења и врсти опасног терета који превози, као и о 

луци, односно пристаништу искрцаја (члан 51. став 2); 

45) ако постави предмете који се налазе на пловилу тако да излазе из граница 

габарита пловила, или врши транспорт вангабаритних предмета без одобрења (члан 52); 

56) ако не обавести лучку капетанију о подацима и месту где је изгубљен предмет 

са пловила који може да представља сметњу или опасност за пловидбу, односно о 

непознатој препреци на пловном путу (члан 53); 

67) ако не обавести лучку капетанију да је знак за регулисање пловидбе уништен, 

оштећен, неисправан или померен, или да је пловило оштетило грађевину на водном путу, 

као и ако при везивању или маневрисању пловила користи знакове или ознаке на водном 

путу (члан 54. ст. 1, 2. и 3); 

78) ако не укрца лоцмана на водним путевима, лукама и пристаништима на којима 

је прописана обавезна пилотажа (члан 60. став 1); 

89) ако испусти, излије или избаци у унутрашње воде штетне предмете или 

материје, делова терета или отпада од терета које могу проузроковати загађивање 

унутрашњих вода или створити препреку или опасност за пловидбу, као и ако спаљује 

смеће на пловилу (члан 63. ст. 1, 2, 3, 4); 

910) ако штетне предмете и материје не преда пријемним станицама (члан 68); 

1011) ако управља бродом који нема одговарајући број чланова посаде са 

прописаним звањима (члан 131. став 1); 

1112) ако управља бродом или се у време обављања дужности на броду налази у 

стању опијености, или му је радна способност умањена услед премора, или не поступи по 

наредби инспектора безбедности пловидбе (члан 140. ст. 1, 2, 4, 5, 6. и 8); 

1213) ако лично не руководи бродом кад то захтева безбедност брода, или брода у 

тегљењу или потискивању, као и за време слабе видљивости или магле и у свим другим 

случајевима кад то захтева безбедност брода, брода у тегљењу и потискивању (члан 145); 

1314) ако за време путовања брода према члану посаде, путнику или другом лицу 

на броду или броду у тегљењу или потискивању, које је извршило кривично дело, не 

предузме мере потребне да се спречи или ублажи наступање штетних последица тога дела 

и извршилац позове на одговорност (члан 153. ст. 1, 2. и 4); 

1415) ако не крене у помоћ и не предузме спасавање лица на унутрашњим водама 

које се налази у животној опасности, ако не постоје разлози из члана 157. овог закона који 

га ослобађају обавезе спасавања (члан 156); 

1516) ако не предузме спасавање брода са којим се сударио брод којим он заповеда 

или које не уклони такав брод са пловног пута, ако постоји опасност да ће потонути (члан 

158. став 1); 

1617) ако не предузме на унутрашњим водама спасавање брода који тражи помоћ, 

ако се брод којим заповеда налази у близини (члан 158. став 2); 

1718) ако не предузме спасавање брода који је у опасности и ствари са тог брода 

које су својина домаћег правног лица или држављанина Републике Србије, ако не постоје 

разлози из члана 159. став 2. овог закона који га ослобађају од те обавезе (члан 159. став 1); 

1819) ако не поступају у складу са налозима које доноси лучка капетанија (члан 

170. став 2). 



 19 

 

Члан 287. 

 Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети 

подзаконске акте из члана 11. ст. 2. и 4, члана 13. став 5, члана 22. ст. 1. и 3, члана 31. став 

4, члана 40. став 3, члана 41. став 2, члана 42. став 2, члана 56. став. 3. и члана 210. ст. 3. и 

4. овог закона. 

Влада ће у року од две године од дана ступања на снагу овог закона донети 

подзаконске акте из члана 8. став 3, члана 183. став 3. и члана 201. овог закона. 

Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донети 

подзаконске акте из члана 11. став 5, члана 13. став 8, члана 22. ст. 2. и 4, члана 24. став 6, 

члана 29. став 3, члана 58. став 3, члана 60. став 1, члана 63. став 7, члана 74. став 2, члана 

90. став 2, члана 91. став 3, члана 92. став 2, члана 93. став 3, члана 122, члана 125. ст. 7. и 

8, члана 126. став 3, члана 128. став 3, члана 131. став 2, члана 132. ст. 4. и 5, члана 134. 

став 2, члана 136. став 6, члана 165. став 2, члана 171. став 3, члана 175, члана 176. став 2, 

члана 197. и члана 246. ст. 3. и 5. овог закона. 

Агенција ће у року од три месеца од дана њеног оснивања донети подзаконски акт 

из члана 226. став 2. овог закона. 

Дирекција МИНИСТАР ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог 

закона донети подзаконске акте из члана 18. став 4. и члана 180. став 3. овог закона. 
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